Algemene Voorwaarden
Algemeen
Het Djazzle-seizoen begint in de eerste volledige week van september en eindigt in de laatste volledige week van
juni.
Het les-jaar bestaat uit 2 x 5 maanden.
Periode 1: september t/m januari
Periode 2: februari t/m juni.
Djazzle heeft het recht om tarieven, openingstijden, lestijden- dagen en -reglementen te wijzigen.
Gratis proefles
Interesse in de lessen bij Djazzle? Kom een gratis proefles meedoen.
Boek deze via het proeflesformulier op www.djazzle.com
Inschrijving
De groepsindeling – naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de leiding van Dansstudio Djazzle.
Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier op de website.
De inschrijving geschiedt de duur van minimaal 1 periode.
Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd van die periode.
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,00.
In overleg kan gedurende het seizoen ingestroomd worden.
Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst gezet.
Wijzigingen in de gegevens van de leerling of de lesgeld-plichtige dienen zo spoedig mogelijk te worden
aangepast via onze ledenapplicatie of per mail doorgegeven te worden.
Dansstudio Djazzle behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor
journalistieke doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan
direct bij inschrijving in kennis te stellen.
Betaling
De betaling van het lesgeld vindt 2x per jaar plaats via automatische incasso.
Dit gebeurt een week voorafgaande aan de start van de nieuwe periode (eind januari en eind augustus).
Bij een gestorneerde betaling, ontvangt u 1 herinneringsmail om een handmatige boeking te doen. Als er niet
binnen genoemd termijn aan de betalingsverplichting is voldaan volgt een aanmaning van het verschuldigde
bedrag € 5,00 stornokosten.
Begint de leerling na aanvang van een nieuwe periode, dan is een evenredig deel van het lesgeld van die periode
verschuldigd per bankbetaling. Daarna veranderd de betalingswijze naar automatische incasso.
Bij de inschrijving voor de Peuterdans zal worden gekeken naar de leeftijd van de leerling. Wanneer de leerling
binnen de lesperiode (1: sept - jan of 2: feb - juni) 4 jaar wordt, betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde
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lesgeld vanaf de inschrijvingsdatum tot aan de verjaardag van uw kind.
Afmelden
Afmelden voor een dansles kan via de ledenapplicatie, gelieve dit zo tijdig mogelijk te doen.
Afzegging door de cursist voor 1 of meerdere lessen gedurende het jaar geeft geen aanleiding tot restitutie van
lesgeld of ontbinding van het lidmaatschap.
Opzegging & automatische verlenging lidmaatschap
De inschrijving wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.
Bij opzegging geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Opzeggingen dienen uiterlijk voor de
eerste van de nieuwe maand ontvangen te zijn.
Opzeggen kan uitsluitend per e-mail, in de ledenapplicatie of per briefpost.
Middels nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gebracht van naderend einde van iedere periode en heeft u
gelegenheid het lidmaatschap op tijd te beëindigen wanneer nodig. Is dit niet gebeurt dan bent u verplicht tot
betaling van de gehele volgende periode.
Er wordt geen restitutie van reeds gefactureerd lesgeld gegeven bij opzeggingen gedurende een periode.
Restitutie op het lesgeld is alleen mogelijk bij een verhuizing buiten de stad, of door aantoonbaar langdurig ziek
zijn.
Openingstijden en lesrooster
Gedurende het seizoen worden er tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen geen lessen gegeven.
Let op! Dit kan afwijkend zijn per scholen in de regio. Zie de Djazzle agenda en vakantierooster op de website.
Tijdens de maanden juli en augustus worden geen reguliere lessen aangeboden. Indien in die periode een
zomerrooster wordt aangeboden, dan vallen deze lessen buiten het gebruikelijke lesgeld. Gemiste lessen uit het
reguliere seizoen worden hier niet mee verrekend.
Lesuitval
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt er als eerste gezocht naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn
dan vervalt de les en laten we de les plaatsvinden op een ander moment. Het niet gebruik maken van deze
vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.
Djazzle heeft het recht lessen te stoppen/niet te starten bij te weinig animo. In dit geval heeft de leerling recht op
restitutie van het lesgeld, vanaf het moment dat de lessen gestopt zijn.
Djazzle behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren bij barre weersomstandigheden, waarbij het
onverantwoordelijk is om zowel docenten als leerlingen naar de dansschool te laten komen.
Wanneer een deel van de lessen door omstandigheden, daardoor tevens begrepen de maatregelen vanuit de
overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een nadere vorm gegeven moeten worden, blijft dit een volledige
uitvoering van de lessen zoals door Dansstudio Djazzle aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom
geen recht op restitutie van het lesgeld. De lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3
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volgende vormen: online/deels online, fysiek buiten, deels inhaalprogramma, binnen of buiten. Het niet gebruik
maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld
Kledingvoorschriften
Kijk voor de uitgebreide informatie op het overzicht kleding voorschriften op de website.
Omdat het lichaam in de dansles het instrument is waarmee gewerkt wordt, spelen schoeisel en kleding een
belangrijke rol. Het juiste schoeisel voorkomt blessures en zorgt ervoor dat de leerlingen goed op hun voeten
leren staan, waardoor er een juiste danshouding ontstaat. Verder draagt de voorgeschreven kleding bij aan de
overzichtelijkheid voor de docent, zodat hij of zij de leerlingen beter kan corrigeren op de dansbewegingen.
Bij voorstellingen / presentaties kan er van de leerling worden verlangd dat deze zorg draagt voor de specifieke
kleding en schoeisel.
Het dragen van sieraden en attributen worden niet toegestaan in de lessen.
Kijklessen en optredens
Djazzle organiseert gedurende het dansseizoen speciale kijklessen voor ouders en/of verzorgers.
Het is zonder toestemming van de leiding van Dansstudio Djazzle niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te
maken tijdens lessen en of optredens en dergelijke.
Rondom voorstellingen en andere optredens wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk in de les
aanwezig zijn om mee te kunnen doen aan alle repetities.
Indien er naar een optreden toe gewerkt wordt en je niet mee kunt doen aan het desbetreffende optreden, vragen
wij je dit te melden aan je docent, zodat wij rekening kunnen houden met het maken van de choreografie en
kostuums.
Voor optredens/voorstellingen kan een beroep worden gedaan op de ouders van de leerlingen, zodat we samen
een bijzondere productie op de planken kunnen brengen.
Selectiegroepen
Om in een selectiegroep te komen wordt de leerling (en ouders/verzorgers) door de docent gevraagd of
geselecteerd tijdens de audities.
Leerlingen van selectiegroepen volgen minstens 2 lessen in de week in geselecteerde groepen van onze
dansschool.
Leerlingen van de selectiegroepen zijn net als wij erg gemotiveerd om te trainen en geweldige optredens neer te
zetten. Dit houdt in dat zij zich inspannen om zo min mogelijk lessen te missen. Daarnaast vragen wij om ook om
volledige inzet voor wedstrijden en optredens van welk formaat dan ook.
Bij te weinig motivatie, het missen van te veel lessen of niveau stagnering kunnen wij, na een waarschuwing en
contact met de ouders/verzorgers, besluiten om de leerling niet meer deel te laten nemen aan de desbetreffende
selectiegroep.
Wij willen onze selectieleerlingen vragen op te zeggen voor de meivakantie wanneer zij volgend dansseizoen niet
meer willen deelnemen aan de selectie.
Voor de aanschaf van wedstrijdoutfits kan om een ouderlijke bijdrage gevraagd worden. Deze wordt vooraf aan
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de aanschaf gecommuniceerd.
Risico en aansprakelijkheid
Djazzle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van
deelnemers en/of bezoekers in en rondom het pand (en tijdens activiteiten buiten de studio) .
Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de studio en het verblijf in en rondom het pand van Djazzle
geschiedt geheel voor eigen risico.
Djazzle is evenmin aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel)
opgelopen tijdens de lessen.
Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij de deelname. Ook is
bewegen/sporten of bepaalde beweging/sporten niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is,
zal de deelnemer hiervan melding doen bij de docent.
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